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Încheiat astăzi 18 decembrie 2018, orele 16,00 În şedinţa de Îndată a Consiliului Local al
oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia În baza dispoziţiei nr. 377/18.12.2018,
la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

Dna. Alina-Elena Banu secretarul oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că,
la lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsesc
motivat: dl. cons. David Remus, dl. cons. Dimache Alin, dl. cons. Lupoiu Iulian,dl. cons. Niche
Alin, dna. cons. Arieşan Aurora, dna. cons. Istrate Iuliana şi d-ra cons. Poponete Valentina
Georgica.
Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă În care s-au nominalizat data,
ora şi locul ţinerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal.
La şedinţă paricipă d-na. Alina-Elena Banu, secretarul oraşului Sinaia, dna. Vasile Paula, Şef
Serviciu Buget şi Resurse Umane şi d-na, Maria Popescu care asigură secretariatul şedinţei.
Întrucât dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, lipseşte motivat, dl. Gheorghe Bădăran,
viceprimarul oraşului Sinaia, deschide lucrările şedinţei şi ii invită pe membrii Consiliului sa
facă propuneri pentru preşedinte.
Dna cons. Hogea Anca ÎI propune ca preşedinte al şedinţei de astăzi pe dl. viceprimar
Gheorghe Bădăran, dat fiind faptul că dl. cons. Remus David, preşedintele de şedinta ales pe
3 luni lipseşte.
Supusă aprobării, propunerea se aprobă În unanimitate.
DI. viceprimar Bădăran Gheorghe, arată că, a convocat astăzi şedinţa de Îndată deoarece
s-au primit 400.000 lei de la Consiliul Judeţean care trebuie repartizaţi la cap. cheltuieli.
Afirmă că, pe ordinea de zi sunt trecute două proiecte de hotărâri, primul fiind asocierea cu
Consiliul judeţean Prahova şi al doilea pentru rectifica rea bugetului local cu 400.000 lei, cu
destinaţie reparaţii strazi pentru că acesta este obiectul asocierii.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării ordinea de zi care este votată În unanimitate.
Se trece la pct. 1 - Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Judeţul Prahova prin
Consiliul judeţean şi Oraşul Sinaia, prin Consiliul Local, pentru lucrări de reparaţii, reabilitări,
modernizări străzi În oraşul Sinaia.
Preşedintele de şedinţă precizează că, urmează ca mâine să se semneze contractul de
asociere cu Consiliul judeţean şi să se facă plăţile către constructori În două zile, lucrările
fiind În derulare.
Dna secretar Alina Elena Banu menţionează că tot prin acest proiect Consiliul local ÎI
mandatează pe dl. viceprimar să semneze Contractul de asocire În numele Oraşului Sinaia,
judeţul Prahova.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se
aprobă În unanimitate În forma prezentată.
Se trece la pct. 2 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
Preşedintele de şedinţă arată că, bugetul se rectifică la partea de venituri cu suma de
400.000 lei, care se vor repartiza la partea de cheltuieli pentru reparaţii şi modenizări străzi
oraş Sinaia.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă În unanimitate
În forma prezentată de initiator.
Întrucât punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă le mulţumeşte
celor prezenţi pentru particip e şi declară Închise lucrările şedinţei, la rele 16,15.

Red.~cu

REM L1NA-


